
IX  Chojnicki Turniej  Dziewięciobojowy 
im. Wacława Kuchara oraz im. Haliny Konopackiej  

już za nami… 

      Podczas październikowego weekendu – 7 i 8 października 2017 r. po raz dziewiąty  
w Chojnicach, a pięćdziesiąty drugi w ogólnej liczbie edycji wielobojów uniwersalnych rozgrywanych 
w innych miastach, począwszy od 1981 roku, spotkali się wieloboiści. 

52 Ogólnopolski Wielobój Uniwersalny, nad którym patronat honorowy objął poseł na 
Sejm RP Aleksander Mrówczyński z Prawa i Sprawiedliwości, zgromadził 20 uczestników, którzy 
rywalizowali w dziewięciu dyscyplinach sportowych. W tym roku zmagania odbyły się w sali 
gimnastycznej SP nr 8 w Chojnicach, w Sołectwie Lichnowy, w Klubie Fitness  KaNaMa,  
na Stadionie Miejskim CHKS Chojniczanka oraz w Centrum Park Chojnice. Natomiast 
podsumowanie i zakończenie turniejów – w pizzerii Bazylia. 

Hasło przewodnie towarzyszące wieloboistom to idea kalokagathii (gr. kalós kagathós – 
piękno i dobro) – starogreckiego ideału łączącego sprawność i wytrzymałość fizyczną  
z doskonałością etyczną. Wieloboje gromadzą nielicznych, którzy decydują się startować  
w różnych, często bardzo odległych dyscyplinach. Podczas wieloboju uczestnicy poddają pod 
sprawdzenie swoje wszystkie cechy potrzebne do osiągania dobrych wyników w sporcie: szybkość, 
wytrzymałość, siłę, gibkość, refleks, odporność psychiczną, sprawność intelektualną, umiejętność 
opanowania różnorodnych technik. Wielobój łączy wręcz sprzeczne ze sobą dyscypliny, lecz na tym 
właśnie polega wszechstronność. 

Zmagania  są zawsze niezwykle zacięte się ale zawsze z zachowaniem zasad fair-play, 
a rezultaty osiągane przez najlepszych – znakomite, podobnie jak i atmosfera sprzyjająca 
nawiązywaniu sportowych przyjaźni oraz integracji. 

Podczas inauguracji, która odbyła się w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8, życzliwość  

i życzenia sukcesów w rywalizacji wyrazili wieloboistom Marzenna Osowicka prezes UKS Ósemka 

Chojnice oraz Jerzy Białas z Szubina - pomysłodawca wielobojów uniwersalnych. 

W ramach Dziewięcioboju im. Haliny Konopackiej rywalizowały 4 panie, natomiast 16 mężczyzn 
wystartowało w Turnieju Diewięciobojowym im. Wacława Kuchara. 

Po dwóch dniach zmagań w dziewięciu dyscyplinach: szachach, tenisie stołowym, duathlonie (wyścig 
kolarski i bieg), podnoszeniu ciężarów, sprincie, skoku w dal, rzucie oszczepem  
i pływaniu podliczono punkty uzyskane w poszczególnych konkurencjach. 

Wśród kobiet zwycięstwo odniosła Grażyna Turzyńska (Brusy), która zdobyła 6155,97 punktów. 
Druga była Joanna Michowska (Chobanin k. Wieruszowa) - 5700,50 pkt, trzecie miejsce zajęła 
Katarzyna Wawrzyniak (Gorzyce Wielkie) - 4765,9 pkt. 
 
W poszczególnych konkurencjach zwyciężczyniami zostały: 

- duathlon (wyścig kolarski na 1,300 km i bieg na 400 m) – Joanna Michowska; 
- szachy i tenis – Grażyna Turzyńska; 
- wyciskanie w leżeniu - Grażyna Turzyńska; 
- skok w dal – Katarzyna Wawrzyniak; 
- rzut oszczepem - Katarzyna Wawrzyniak; 
- sprint na 60 m - Joanna Michowska; 
- pływanie na 50 m stylem dowolnym - Joanna Michowska; 

 



W kategorii mężczyzn miano najlepszego wywalczył Maciej Antkowiak z Konina. Zdobył on 
9538,55 punktów, wyprzedzając Daniela Korcza z Jaworzna (8986,68 pkt), który przed rokiem był 
również drugi, a trzecie miejsce zajął Albin Kiedrowski z Brus (8085,62 pkt). 

Albin Kiedrowski został jednocześnie najlepszym wśród wieloboistów powyżej 40 lat. Medal srebrny 
w tej samej kategorii zdobył Bogusław Wawrzyniak z Gorzyc Wielkich, brązowy – Mirosław 
Antkowiak z Goliny. 

A oto zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach: 
- duathlon (wyścig kolarski na 2,600 km i bieg na 600 m) - Daniel Korcz, 
- szachy i tenis – Daniel Korcz, 
- wyciskanie w leżeniu - Maciej Antkowiak, 
- trójskok - Albin Kiedrowski, 
- rzut oszczepem – Maciej Antkowiak, 
- sprint na 100 m – Jan Majnert, 
- pływanie na dystansie 100 m – Klaudiusz Kaźmierowski. 

 
Najlepszym juniorem do lat 18 został Mateusz Rydliński z Jarocina (7871,02), który  

w klasyfikacji generalnej był 4-ty. Drugie miejsce wśród juniorów wywalczył Michał Nowakowski  
z Ostrowa Wielkopolskiego (6504,12) przed krajanem Klaudiuszem Kaźmierowskim (5432). 

Najlepszych wieloboistów z powiatu chojnickiego uhonorowano statuetkami: wśród kobiet 
Grażynę Turzyńską (Brusy) a  wśród mężczyzn Albina Kiedrowskiego (Brusy). 

Wyróżnienie dla najlepszego uczestnika niepełnosprawnego otrzymał Paweł Szczęsny  
z Chojnic. 

Podczas uroczystego zakończenia imprezy trofea sportowe i nagrody rzeczowe wręczał dyrektor 
biura poselskiego Aleksandra Mrówczyńskiego Wojciech Rolbiecki. 
  
Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice oraz 
świetlica Szkoły Podstawowej nr 8, klub Fitness „KANAMA”, Centrum Park Chojnice, MKS 
„Chojniczanka” oraz Sołectwo Lichnowy. 
Sponsorzy: Urząd Miejski w Chojnicach, Starostwo Powiatowe w Chojnicach, Firma 
„SANTECH”, Restauracja „BAZYLIA”. 

Wielobój zorganizowali i przeprowadzili działacze UKS 8 Chojnice – sędzia Paweł 
Paluszkiewicz, Jacek Lewiński reprezentujący Zarząd UKS 8 i Marzenna Osowicka.  
Serdeczne podziękowania należą się sołtysowi p. Zbigniewowi Nojmanowi i Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lichnowach za pomoc w przeprowadzeniu duathlonu. 
Aktywnie włączyły się także wolontariuszki ze Szkoły Podstawowej nr 8: Sara Kierska  
i Julia Kaliszewska z kl. II g. 

Dokumentację fotograficzną sporządziły: Natalia Paluszkiewicz i Marzenna Osowicka. 
Organizatorzy cieszą się z faktu, że wieloboje uniwersalne weszły na stałe do kalendarza chojnickich 
imprez. 

Zdjęcia i szczegółowe rezultaty Wieloboju w poszczególnych dyscyplinach sportowych będzie 

można także obejrzeć na stronie internetowej UKS „Ósemki” www.osemka.com. 

 

Grażyna Turzyńska 

http://www.osemka.com/

